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Luonnon suojelu on muuttunut yhä enemmän niiden etuoikeudeksi, jotka asiasta eivät tiedä mitään, ja tässäkin 
asiassa hyvää tarkoittavat suojelijat enimmäkseen tuhoavat sen, mitä ovat lähteneet suojelemaan. 
 
Helsinki kamppailee hanhi- ja kaniongelmansa kanssa, mutta kukaan ei tee asialle mitään, ennen kuin kanit 
tulevat hormeista sisään. Joku Pulliainen ehdotti viirussotaa kanikantoja vastaan, mutta entä kun virus karkaa 
suojelijoiden käsistä. 
 
Maaseudulla tuhansien varisten laumat pelloilla ovat arkipäivää. Kukaan ei tee mitään, koska ainoa tehokas 
pyynti tapahtuisi pesimäaikana, ja se on tietysti kiellettyä. Ylisuuriksi paisuvia lokkiyhteiskuntia yritetään siirtää!! 
vaikka parempi temppu olisi tuhota pesät tai myrkyttää koko sakki. 
 
Suojelemme mitä ihmeellisimpiä jäänteitä. Eräs hylkeitä tutkinut biologi kertoi minulle, että Saimaan norppa on 
kuolemaan tuomittu, mutta kannan vaalimiseksi saadaan niin hyvät apurahat, että suojelutyötä kannataa jatkaa. 
 
Osallistun aktiivisesti niin luonnon suojeluun kuin riistanhoitoon täällä Keski-Pohjanmaalla, ja seurasin läheltä 
kuinka petoeläinsuojelijat siirtoistuttivat ahmoja meidän metsiin. Ei minua ahma vaivaa, olkoon rauhassa met-
sässä, mutta huvittaa, kun maamme metsäpeurakantaa on vaalittu ja kasvatettu peuransuojelijoiden toimesta. 
Syntyi kaksi koko Euroopan tasolla ainutlaatuista peurakantaa Kuhmoon ja Halsua - Perho -alueelle. Kun kaikki 
vaan keskittyivät suojelemaan omiaan, suurpedot tuhosivat Kuhmon peurakannan lähes sukupuuton parteelle, ja 
viime laskennassa näyttäisi siltä, että samat kohtalonkellot ovat soineet Halsua - Perhon -alueella olevalle 
peurakannalle. Kannan pudotus edellisestä laskennasta on noin 30 - 40 %. 
 
Koska luontoväki ei itse osannut selittää miksi he kasvattavat hallitsemattomasti petokantaa joka 
hallitsemattomasti tuhoaa peurakantaa, jota kaikin keinoin pitää suojella, löytyi selitys. Kun ahma huomaa 
asuvansa poronhoitoalueella, se tappaa peuran lähisukulaisia (poroja), mutta kun ahma siirretään muualle 
Suomeen, se lopettaa välittömästi peurojen ja porojen popsimisen ja siirtyy vihreälle dieetille. Suomenselän 
peurat kuolevat joukoittain ihan muista syistä. 
 
Huolenani ei ole se, ettei petoja ja muita vahinkoeläimiä saisi tappaa vaan se, että oikeus yhä useammin otetaan 
omiin käsiin ja ratkaistaan ongelma kaikessa hiljaisuudessa. Tästä sain oivallisen esimerkin Pohjois Karjalassa, 
kun minulle kerrottiin, että sikäläiset sudet ovat viisastuneet, sitoneet kytkinlevyn kaulaansa ja hypänneet 
järveen. 
 
En ehdota mitään erityistä ratkaisua asiaan, mutta päätös kulloinkin tehtävistä suojelutoimista tulisi tehdä siellä 
missä päätös vaikuttaa, ei EU:ssa, ei ministeriössä eikä luonnonsuojelijoiden kabineteissa. 
 
Näin tehdään myös silloin, kun karhu tai susi tallustelee ministeriöiden virkamiesten ja suojelijoiden omilla 
pihoilla. 
 


